
صصلل ف الللله ةة هو ما أمضاه في طاعة الله ولهذا و نن عمر السنسان حقيق أ
ةرا نسنهم قد خسروا أسنفسهم لسنهم لم يعملوا خي .هؤل ء بأ

ةة تكللون؛ لقللوله: ((  نن هذه الخسارة أعظللم خسللار ألومن فوائد الية أ
 ))، سنحن لم سنتكلم في المس على ضميرذلك هو الخسران المبين

رر ععلللم منله، فضللمير الفصللل ضلمي نن يكون عنللدكم  ببد أ الفصل ولكن ل 
صتى ؤؤ عمن العراب لكنلله يلل لل  صح صم ةما على القول الراجح فليس له  ليس اس
صد ثل:ث: الولى :به لفوائ

بالصفة.. : حتى ل يشبه الخبر الطالب  
عصللل بيللن الخللبر والصللفة،الشيخ ؤف صي : حتى ل يشتبه الخبر بالصفة يعني ف

عضل رد الفاضل فهنا يحتمل أن يكون الفا ويظهر هذا بالمثال: لو قلت: زي
ةل فإذا قلت: زيد لن الخبر محذوف أي: زيد الفاضل في البيت مث صفة وأ
ةرا، الفائللدة ةرا تعيللن أن يكللون خللب هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خب
علضمير الفصل بندر؟ الثاسنية 

: الحصرالطالب
بره بخلف لللوالشيخ : الحصر فإسنك إذا قلت: زيد هو الفاضل يعني: ل غي

ةضللا، الفائللدة ةل أي بره فاضلل رد الفاضل فهو فاضللل وقللد يكللون غيلل قلت: زي
الثالثة؟ فهد

نتوكيدالطالب : ال
عمللن قللوله: زيللدالشيخ : التوكيد لن قول القائل: زيد هو الفاضللل أوكللد 

الفاضل، أما (هو) فليس له محل من العراب ودليل ذلللك فللي القللرآن
 )) لعلنا نتبع السحرة إن كغانوا هغم الغغالبين((قال الله تعالى: 

صده ولكللاسنت صع الللذي بعلل عفلل بر صل ولو كان له محل من العراب لكللان مبتللدأ و
 .الية: لعلنا سنتبع السحرة إن كاسنوا هم الغالبون

لهغم مغنطيب ثم قال الله تعالى -وسنحن سنبتللدي ء بللذلك الللدرس-: (( 
لل من النار ومن تحتهم ظلل لل ظظ  )) (لهم) الضللمير يعللودفوقهم 

على (الخاسرين الللذين خسللروا أسنفسللهم واهليهللم يللوم القيامللة) وهللم
ممن فوقهم ظلل من النار ((الكفار،  عسهم وكلمللة ))  من فوق رؤو

بله (ظلللل) قللال رة بهم، وقو صط بدل على أن هذه الظلل محي (من فوقهم) ت
صتهللا ل" المؤل ف: ني عف ننللار ل سنعلللم كي صبللاق مللن ال طط صباق من النار " وهذه ال عط

صنللا قللوله ؤل نم صأ نمى أو حجارة أو غير ذلللك، لكللن إذا ت صح بم سنعلم هل هي حديد 
ظدها الناس والحجارةتعالى: ((   )) فقد سنقول: إسنها من الحجللارةوقو

رة ل تعلم كيفيتها، وقللوله: ((  ةضا كحجارتنا بل هي حجار ومغغنوليست أي



عمن النار كما قال المؤل ف وهللذا كقللوله تعللالى: (())تحتهم ظلل   أي 
شش لوا لغغغ لهاد ومن فوقهم   )) أي شللي ء يغشللاهملهم من جهنم م

ططيهم، ((  صغ  )) (ذلك) أي المشللار اليللهذلك يخوف الله به عبادهأي ي
عر هذه الظلل ((  ؤك عذ لدهعمن  ظف الله به عبغغا وو لخ  )) (بلله) الضللمير يعللودي

عبه، ويجوز أن تكون طوف بسب صخ على العذاب المذكور، والبا ء للسببية أي ي
لل بد صده) قللال: " أي الملؤمنين ليتقلوه يل بف به سنفسه، (عبا طو صخ للتعدية أي ي

مد فاتقون((عليه   )) " المؤل ف رحملله الللله سلللك فللي تفسللير يا عبا
نن ظاهر الية الية أن المراد بالعباد هنا شي ء خاص وهم المؤمنون مع أ
نن المراد بالعباد هنللا مللن يتعبللدون لللله بللالمعنى العللام وهللي العموم وأ
بد السنسان بالشللرع يتعبللد نب صع رة يت نن العبادة سنوعان عباد العبودية الكوسنية؛ ل
نبللد السنسللان صع صمن؟ بالمؤمنين، وعبادة يعنللي يت لله بالشرع وهذه خاصة ب
ةرا يفعل الله فيه مللا شللا ء وهللذه ةسنا وقد ةدا لله كو لله بالكون أي يكون عب

إن كل من السغغماوات والرض إل آتغغيعامة كما قال تعالى: (( 
طجهالرحمن عبدا  )) فهل المراد بالية هنا العبادة العامللة وأن الللله يللو

وه؟ أو هللي خاصلة؟ يلرى بق نت الخطاب إلى جميع العباد جميع الناس أن ي
صل علللى ذلللك وإذا لللم يكللن المؤل ف رحمه الله أسنها خاصللة ولكللن ل دليلل
عمه، فكمللا أن المللؤمن يخللوف لص على عمو نن هناك دليل فالولى إبقا ء ال
نن تخويلل ف الكللافر ةضللا يخللوف بللل إ بهذا الوعيد فكذلك الكافر، الكافر أي
عجيه من الخلد فللي النللار نن مع المؤمن ما ين عمن تخوي ف المؤمن؛ ل صكد  ؤو أ
ةذا المللراد بلود فللي النللار، طيللب إ بخ عمن ال عجيه  ؤن لكن الكافر ليس معه ما ي
بذلك العموم أو الخصوص ال؟خ؟

: العمومالطالب
: وش وجهه؟الشيخ  

... :الطالب
نن الرجح العموم؟الشيخ : ما وجه أ

... :الطالب
ؤر بالصدق؟الشيخ عب : ما كنت معنا الظاهر؟ أخ

... :الطالب
صحاسنه؟الشيخ ؤج بر ؤح، خالد! العموم ما وجه  صر : ل ل تس

... :الطالب
ةيا أن الكافرالشيخ ننص كذا؟ ثاسن : أن هذا هو ظاهر ال  

... :الطالب



نن مع المؤمن مللا ينجللو بللهالشيخ : أولى أن يخوف بالنار من المؤمن؛ ل
بف عر بجللو بلله فكيلل ف سنصلل عمن الخلود في النار وليس مللع الكللافر شللي ء ين
نن المللراد بالعبللاد ةذا فالصللحيح أ عإ صمللن هللو أحللق بللالتخوي ف  صعن  التخوي ف 
صه اللله نجل صع النلاس، ثلم و ذا العلذاب جميل العموم يعنلي: يخلوف اللله به

ةما فقال: ((   )) ( يللا عبللاد)يا عبغغاد فغغاتقونالخطاب إلى الناس عمو
يا أيها الناس اتقوا ربكغغميعني جميع العباد كما قال الله تعالى: (( 

مما ل يجزي والد عن ولده لشوا يو يا أيها الناس اتقوا )) (( واخ
 واليات كثيرة فللي تللوجيه))ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 

نن المر بالتقوي إلى جميلع النلاس، والكلافر محتلاج إللى التقلوى كملا أ
المؤمن كللذلك، فقللول المؤللل ف: " يللدل عليلله " فيلله سنظللر ففللي حكللم

صظللر وفللي السللتدلل لهللذا الحكللم سنظللر، طيللب ((  مدالمؤللل ف سن يا عبغغا
صي النون مللع فعللل المللر والمعللروف أن فعلللفاتقون عت  )) غريب أن تأ

بف منه صذ ؤح بت المر المقرون بواو الجماعة أو أل ف الثنين أو يا ء المخاطبة 
النون سنعم؟

سنون الوقاية: الطالب
: هذه سنون الوقاية ما الذي أدراك اسنها سنون الوقاية؟الشيخ

بقوسننيالطالب : لن أصلها ات  
: اتقوسني؟ سنعم فل(اتقوسنني) أصله؟الشيخ

... :الطالب
: هذا اللفظ (فاتقون) أسنت قلت إن النون هنا ليسلت سنلون الرفلعالشيخ

ولكن سنون الوقاية فما الذي أدراك؟
.... :الطالب

: اتقوسنني؟ ل هذا أصل ليس بأصل؟الشيخ
 وأصله: فاتقوا هذا المر وسنلليكسرة: لسنه يدل على حذف اليا ء الطالب

الكسرة حتى يدل على حذفها.... وسنون الوقاية مع يا ء المتكلم   
ؤسر النون؛ لسنهللا للو كللاسنت سنلونالشيخ صك : صحيح الدليل واضح يا جماعة 

عل ذلللك عمن مثللا نن سنون الرفع تكون مفتوحة و عإ الرفع لكاسنت بفتح النون ف
ةضا قوله تعللالى فللي سللورة الللذاريات:  ظلون ((أي مج عع لت  بعللض)) فل تس

ظلون ((الطلبة يشكل عليه كي ف قال:  مج عع  (ل) الناهية وتأتي)) فل تست
النون مع ل الناهية؟
... :الطالب

ورة للو أسنلك وصللتالشيخ ة بلدليل أسنهلا مكس : سنقول النون هنلا للوقاي



عن) وجب الكسر أفهمتم؟ فقلت: (فل تستعجلو
... :الطالب
لن((: ل فللي سللورة الللذاريات أو (فل يسللتعجلون) الشيخ  مذي للغغ مل لن  مإ لف  

من ظلو مج عع لت عسغغ لي لل  لف عم  مه مب لحا عصغغ لأ مب  ظنغغو لذ لل  عثغغ مم مبغغا  ظنو لذ ظمغغوا  لل  )) (فللظ
عن * صلفظ الية، إذا وصلللت كيلل ف تقللول؟ (فل يسللتعجلو يستعجلون) هذا 
فويل) فالنون هنا للوقاية وليست سنون الرفع، طيللب (يللا عبللاد فللاتقون)
ةرا فل حاجة لعادته  .وقد سبق معنى التقوى مرا
لهاثم قال الللله تعللالى: ((   ظدو ظبغغ عع لي عن  لأ لت  ظغو لطغغا ظبغغوا ال لن لت عج لن ا مذي لل لوا

مه للغغ لل ى ال مإ ظبوا  لنا لأ ببللوا أي ابعللدوا عللن الطللاغوت لسنللهلو صن صت ؤج صن ا عذي نللل  )) (ا
عصل عن الشي ء تقول: إلللى جللاسنب صف ؤنب وهو الشي ء المن صج مأخوذ من ال

 )) أي والذين اجتنبوا الطاغوت((فلن أي أسنه منفصل غير متصل، 
صغللة فمللا هللو صل نتا ء فيلله للمبا رم من الطغيان وال ؤس بدوا عنها والطاغوت ا صع صت ؤب ا
نق مللن الطغيللان؟ يقللول ابللن القيللم رحملله الللله: صت ؤشلل نطاغوت الذي ا "ال

ببللوع أو مطللاع " نده مللن معبللود أو مت لل ما تجاوز به العبد حلل بك نطاغوت  ال
عمن أجل نده) وإسنما قال: (ما تجاوز به حده)؛  (كل ما تجاوز به السنسان ح
ةل الصنام بدق عليه أسنه طغيان (من معبود أو متبوع أو مطاع) فمث أن يص
التي يعبدها الكفار تسمى طواغيت، المتبوعين مللن العلمللا ء طللواغيت،
ننله ليلس علللى ظللاهره ةضلا طللواغيت، لك عمن المرا ء كذلك أي المطاعين 
كلم ابن القيم ليس علللى ظللاهره المللراد بللالمعبود: الللذي ل إرادة للله
صي بعبللادته، وأمللا المعبللود عضلل صر صلصنام من الجمادات أو المعبود الللذي  كا
ةتللا ولهللذا ل يمكللن أن عبد وهو ل يرضى بالعبادة فل يسللمى طاغو بع الذي 
ةضا المتبوع العلمللا ء الللذين ل طمي عيسى بن مريم طاغوت، وكذلك أي صس سن
ةضا المللرا ء الللذين صضون أن يعبدهم الناس ليسوا طواغيت، المطاع أي ير
صضون أن يعبدهم الناس ل يسمون طواغيت، فكلم ابن القيم ليس ل ير
على إطلقه، طيب ويمكن أن سنقول إن قول ابن القيم: ( ما تجللاوز بلله
العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع ) أسنه عائد على العمل يعنللي أن
ععه يعنللي صب نت صمن يطيعهم أو من ي بل السنسان في معبوداته أو  صم الطاغوت ع
ةدا على الفعل بة الله في طاعة هؤل ء فيكون الوص ف بالطغيان عائ معصي
نيللد صق بي صلم من الشكال الذي قلنا إسنه ل بللد أن  ل على المفعول وحينئذ سنس
ةض، علللى كللل حللال إن الطللاغوت المعبللود والمتبللوع والمطللاع بللأسنه را
صغة مبالغة طصيغة فيه صي صزة الحد وال صو   .مأخوذ من الطغيان وهو مجا
نسللر الطللاغوت بللالمعبودات وهللي الوثللان صف قال المؤل ف: " الوثللان " ف



 )) (أن يعبدوها) (أن) هذه مصدرية وتأويلللأن يعبدوهاولهذا قال: (( 
عمن أي أسنواع البدل؟ نسنه بدل من الطاغوت  المصدر بعدها منصوب على أ
... :الطالب

: لالشيخ  
: بدل بعضالطالب

: ول بعض لن العبادة ما هي ببعض الوثانالشيخ  
: بدل اشتمالالطالب

ةذا سنقول: (أن يعبدوها) في محل سنصب بدلالشيخ : بدل اشتمال، طيب إ
مللن (الطللاغوت)، وقللوله: (أن يعبللدوها) هللم يعبللدون الصللنام بللدعائها

صبهم إلى الله ثم قال: ((  طر صق بت عل ندعون أسنهم ل يعبدوها إل  وأنغغابواولكنهم ي
عره في الدرس القادم إن شا ء اللهإل ى الله عخ   )) إلى آ

الهيبة التي تأتي :الطالب ...
: سنعم أي وش فيها؟الشيخ

؟الهيبة هذي ماذا تكون :الطالب
ننها خوفهذي: ما هي خوف عبادة الشيخ ، هذه ليست خوف عبادة ولك

 .هيبة واحترام
زائلدة ..  التقلوى...قال المصن ف رحمه الله تعالى: " يا عبلاد  :الطالب

؟ .....على اليمان
صمر بالتقوى؟الشيخ ؤؤ بي : طيب الكافر ما 

... :الطالب
نن التقللوى اتخللاذ وقايللة مللنالشيخ صل ؤرك الكفللر؛  : ل، من جملة التقوى ت

عمن جملتها اليمان ولهذا جللا ءت اليللة ((  ظسعذاب الله و لنغغا لهغغا ال يي لأ ليا 
مه مد للغغ لو عن  لعغغ لد  ملغغ لوا مزي  عج لي لل  مما  عو لي عوا  لش عخ لوا عم  ظك لب لر ظقوا  لت  )) (يللا أيهللاا

ةما وجا ءت آية أخرى: ((  لنالناس) عمو مإ عم  ظكغغ لب لر ظقوا  لت ظس ا لنا لها ال يي لأ ليا 
لم مظي لع لء  عي لش مة  لع لسا لة ال لل لز عل ظم )) ((لز ظكغغ لب لر ظقغغوا  لت ظس ا لنغغا لهغغا ال يي لأ ليغغا   

لها لج عو لز لها  عن مم لق  لل لخ لو شة  لد مح لوا شس  عف لن عن  مم عم  ظك لق لل لخ مذي  لل .(( ا
!سم يا بندر

ظبغغوا: أعللوذ بللالله مللن الشلليطان الرجيللم (( الطللالب لن لت عج لن ا مذي للغغ لوا
عر وشغغ لب لف لر ى  عشغغ ظب عل ظم ا ظهغغ لل مه  للغغ لل ى ال مإ ظبوا  لنا لأ لو لها  ظدو ظب عع لي عن  لأ لت  ظغو لطا ال

مد  لبا لك)17(مع مئغغ لل ظأو ظه  لن لسغغ عح لأ لن  ظعغغو مب لت لي لف لل  عو لقغغ عل لن ا ظعو مم لت عسغغ لي لن  مذي لل  ا
مب  لبغغا عل لعل ظلو ا ظأو عم  ظه لك  مئ لل ظأو لو ظه  لل ظم ال ظه لدا له لن  مذي لل لق)18(ا لحغغ عن  لمغغ لف لأ  
مر  لنا مفي ال عن  لم ظذ  مق عن ظت لت  عن لأ لف لأ مب  لذا لع عل ظة ا لم مل لك مه  عي لل لن)19(لع مذي للغغ من ا مك لل  



عن ممغ مري  عج لت لة  ليغ من عب لم لف  لر ظغغ لهغا  مق عو لف عن  ممغ لف  لر ظغغ عم  ظه لل عم  ظه لب لر عوا  لق لت ا
لد  لعا ممي عل ظه ا لل ظف ال مل عخ ظي لل  مه  لل لد ال عع لو ظر  لها عن لعل لها ا مت عح لن)20(لت لأ لر  لتغغ عم  للغغ لأ  

ظج مر عخ ظي لم  ظث مض  عر عل
ل مفي ا لع  مبي لنا لي ظه  لك لل لس لف مء  لما مء  لما لس لن ال مم لل  لز عن لأ له  لل ال

ظه ظلغغ لع عج لي لم  ظثغغ ررا  لف عصغغ ظم ظه  لرا لتغغ لف ظج  مهيغغ لي لم  ظثغغ ظه  ظن لوا علغغ لأ مفغغا  مل لت عخ ظم معا  عر لز مه  مب
مب  لبا عل لعل ملي ا ظملو لر ى  عك مذ لل لك  مل لذ مفي  لن  مإ مما  لطا 21(ظح ) )) 

: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى: ((الشيخ
ظم ظهغغ لل مه  للغغ للغغ ى ال مإ ظبوا  لنغغا لأ لو لها  ظدو ظب عع لي عن  لأ لت  ظغو لطا ظبوا ال لن لت عج لن ا مذي لل لوا

لر ى عش ظب عل  )) (الذين اجتنبوا الطاغوت) ما معنى (اجتنبوا الطاغوت)؟ا
صد من دون الله وهو راض.. : الطالب عب بع عبادة الطاغوت وهو ما 

: سنعم طيب وما معنى (اجتنبوا)؟الشيخ
: ابتعدواالطالب  

: ابتعللدوا عنلله. مللا موقللع (أن يعبللدوها) مللن العللراب يللا خالللد؟الشيخ
((اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها

: بدل اشتمالالطالب
: بدل اشتمال؟ كم أسنواع البدل؟الشيخ

: أربعالطالب
: ما هي؟الشيخ

: اشتمال، بعضالطالب  
: بيان؟طالب آخر

: لالشيخ
  وبدل البعضللكل: بدل الغلط وبدل الشتمال وبدل الكل الطالب

: كم هذه؟الشيخ
ة: أربعالطالب .

: خمسة قال ابن مالكالشيخ :
صبل عبل( ةف  بطو ؤع صم صك صأو  صفى  بيل عه  ؤي صل صع عمل     صت ؤش صي صما  صأو  ةضا  ؤع صب صأو  ةا  صق عب صطا بم )
لل من بعض؟ بك أربعة، فيه بدل 

:  على قولالطالب
: على قولالشيخ  

... :الطالب
صحات " طيللب قللوله عللز وجللل:الشيخ نطل صة ال صح ؤل صط صن  صتا ؤس عج عس عب : أي سنعم " 

ؤد ء الدرس؟ (والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها) أظن هذا ب
... :الطالب



: سنعم ما يخال فالشيخ  
)) يقول: " (أسنابوا) أقبلوا (إلى الله)أن يعبدوها وأنابوا ال ى الله  ))
" والسنابة تكون بمعنى القبال كما قال المؤل ف، وتكون بمعنى الرجللوع
لرجوع إلى اللله يسلتلزم القبللال عليلله؛ لن السنسللان صجعوا إلى الله وال صر
ةدا عن الله فإذا تاب وأسناب ورجع إلى الله فهو مقبللل، عفر بالمعصية بعي ي
صم فيها الخبر (لهم)؛ لفادة الحصللر طد بق نية  عر (لهم البشرى) الجملة هذه خب

طدم أفللاد الحصللر، وقللوله: ((  بقلل لقلله التللأخير إذا  نن مللا كللان ح لهغغمصل
 )) الجملة هذه خللبر (الللذين): الللذين اجتنبللوا الطللاغوت لهللمالبشر ى

البشرى واضح؟ فتكون هذه الجملة في موضع رفع على خبر، فما هللي
صشللارة، والبشللارة هللي فللي الصللل صب ؤشرى ما تحصللل بلله ال بب البشرى؟ ال
صشللرة صب بره علللى ال نسنه يظهللر أثلل صشارة ل صب لر  نسا طمي الخبر ال بس نسار و الخبر ال
نيللر صنار وجهلله وتغ لره اسللت بأخللبر بمللا يسلل التي هي الجلد فإن السنسللان إذا 
ؤشرى، وقول المؤل ف: " الجنة " هللذا ل شللك أسنلله ممللا يللدخل بب صيت  طم بس ف

لم ممللا قللال المؤللل ف كمللا قللال تعللالى: ((  صعلل لهمفي البشللرى لكنلله أ
عمللن البشللرى الرؤيللاالبشر ى في الحياة الدنيا وفي الخرة  )) ف

صله مؤمن فإن هذه من البشللرى صها  صرا صي علنفسه أو  صراها السنسان  الصالحة ي
ظل بشر ى المغغؤمنكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (  مج لعا تلك 

لر ى له  ظت لراها أو  صمن يبشللره بالجنللةالرؤيا الصالحة ي صرى  ) مثل أن ي
أن يرى أسنه في سنعيم وما أشبه ذلك هللذه مللن البشللرى، ومللن البشللرى
صقلك نف صه سلبحاسنه وتعلالى و الح إذا رأيلت اللل نفللق للعملل الص صو بي صأن  ةضلا  أي
طي على الخلص والمتابعة لرسول الللله صلللى الللله عن ؤب للعمل الصالح الم
صقللك الللله طف صو ةضللا أن ي عليه وسلم فإن هذه من البشرى، ومن البشرى أي

علمصاحبة الخيار (  ملهعز وجل  من خلي لء عل ى دي لن المر  ) كمللا جللا ءفإ
ملغغل (في الحديث  لخا ظي لمغغن  ظظر أحغغدكم  عن لي  فللإذا وجللدت أن الللله) فل

عمللن البشللرى رن علللى السللعادة، و وفقك لمصاحبة الخيار فإن هذا عنلوا
لبه الله فإن النبي صلى الللله عليلله وسلللم عح نب السنسان من ي عح ةضا أن ي أي
ؤق بهللم فقللال صلللى الللله عليلله صحلل ؤل نمللا ي صل عئل عن الرجل يحب القللوم و بس

مما فهو منهموسلم: (  لب قو لح  ) قال أسنس بن مالك رضي اللهلمن أ
نب إلينا من هذا الحللديث صح  يعنللي "عنه: " ما فرحنا بعد السلم بشي ء أ

صبلا بكللر صأ لب  عحلل لب النللبي صللى اللله عليلله وسلللم وأ عح بأ أن ثم قال: " فأسنا 
لل خبر سار فيشللمل مللا وعمر " فهذه من البشرى المهم أن البشرى ك
ةة على قاله المؤل ف الجنة وهي الغاية لكل إسنسان، ويشمل ما كان علم



.ذلك
(( لباد)) قال: (( لهم البشر ى   مع عر  وش لب  )) أمر الله النبي صلى اللللهف
طل مللا بكلل ؤرهم بالجنللة وب طش ؤرهم بماذا؟ ب طش صب طشر عباد الله  عليه وسلم أن يب
عصلليب ببل ء فللإسنه بأ ةمللا وإن  برور دائ لره حللتى فللي الللدسنيا المللؤمن مسلل بسلل ي

ةرا للله، قللوله صبر كللان خيلل صصلل عصيب بالبل ء ف بأ وشر((: مسرور؛ لسنه إذا  لب  ف
مد  علماذا؟))عبا  الدال مكسورة مع أسنها مفعول به 

... :الطالب
صفت اليللا ء؛ للتخفيلل ف كمللا فللي قللولهالشلليخ عذ بحلل نن أصلللها (عبللادي) ف : ل

علللي وإن كللانوما لهم من دونغغه مغغن والتعالى: ((   ))  أي مللن وا
لن اليا ء من وال مللن أصللل(عبادي)؛ اليا ء في (من وال) غير اليا ء في 

 )) مللنفبشر عبغغادالكلمة وأما هنا فهي كلمة أخرى اليللا ء، طيللب (( 
بة العبوديللة أي عبللاد الللله الصللالحين ل المراد بالعباد هنا المراد خصوصي
لل عبد بك  

عمن صللفاتهم قللال: ((  نين  صب الذين يسغغتمعون القغغول فيتبعغغونثم 
لنه بعون الفللرصأحس عضي بي  )) هذا من علمات عباد الله عز وجل أسنهم ل 

نن السللتماع هللو صمعون؛ ل بغون إليه ولم يقل يسلل ؤص بي يستمعون القول أي 
نر صملل علرجللل  ةل  نسماع، وسنضللرب مث بت إليه بخلف ال متابعة المتكلم والسنصا
عصللت" ؤن بي نر بقللارئ يقللرأ فجلللس إليلله  صملل صرأ ورجل آخللر  ؤق صعه ي عم ةئ فس عر بقا
ة ء علللى هللذا الفللرق الول: سامع والثاسني: مستمع ولهذا قال العلما ء بنللا
عمع صت ؤسلل نن السامع ل يسللجد والم صجد فإ صس إذا قرأ القارئ آية فيها سجدة و
ةذا هللؤل ء يسللتمعون عبع والسللامع ليللس بمتللابع إ يسجد؛ لن المستمع متا
بتشللبه بيضيعون فرصة، والمراد بالقول القول (ال) هنا للعهللد و القول ل 

عري لقللوله: ((  ؤك طذ  )) أي أسنهللمفيتبعغغون احسغغنهأن تكللون للعهللد اللل
ول إسنهلا للعهلد نل قلول فللل(ال) هنلا سنق بكل صسن ليس  صح يستمعون القول ال

 )) (فيتبعون أحسللنه) أحسنهويشبه أن تكون للعهد الذكري؛ لقوله: ((
طي ء فللإن الللله نس ةذا ما المراد بالقول هنا؟ القول الحسن، أما اللغو أو ال إ

وإذا سغغمعوا اللغغغو)) (( وإذا مروا باللغو مروا كراما يقول: (( 
 )) فللإذا كللاسنواأعرضوا عنه وقالوا لنغغا أعمالنغغا ولكغغم أعمغغالكم

ةذا هللؤل ء يعرضون عن اللغو؛ لسنه ل فائدة فيه فالمحرم من باب أولى، إ
ول حح فلي اللوقت ل يسلتمعون ال إللى الق بشل رم عندهم حزم عندهم  قو
الحسن، طيب إذا استمعوا إلى القول الحسن فنحللن سنعلللم أن الحسللن

صسن فما الذي يتبعللون يقللول: ((  صح لنفيه ما هو أحسن وما هو  ظعغغو مب لت لي ف



لنه  لس عح ةل ))أ فمثل إذا سمعوا الترغيب فللي صلللة الليللل وأن أكثرهللا مث
إحدى عشرة ركعة وأدسناها ركعة واحدة ما الذي يتبعون؟

ة: إحدى عشرالطالب
: الحدى عشرة؛ لسنها أحسن، إذا سمعوا السنفاق في طلب العلمالشيخ

ةر ليس في ضرورة ماذا يتبعون؟ والسنفاق على فقي
... :الطالب

ةذا لللم يفرطللوا فلليالشيخ : على طلب العلم؛ لسنهللم يتبعللون الحسللن، إ
نل قللول حسللن طرطوا في الفضل بللل كللاسنوا يسللتمعون كلل الوقت ولم يف
ؤحسن فللإسنهم ل صل بكوا ا بعوا الحسن وتر عب صت صسن منه، طيب فإن  ؤح صل بعون ا عب نت وي
بمون على ذلك لكنهم ليسوا في قمة الكمال، الذي في قمللة الكمللال صل بي
عبع الحسن نت  .هو الذي ي

بحهم " ما فيلله فيتبعون احسنه((قال الله تعالى:   )) وهو ما فيه صل
عبعون الصلح فالصلح، طيب قال الله تعللالى: (( نت ؤصلح ي صل صلحهم لكن ا

 )) أولئغغك الغغذين هغغداهم اللغغه(( ))أولئك الذين هغغداهم اللغغه 
عد صة البعي ةل (أولئك) الشارة للبعيد وإسنما أشار إليهم إشار نو (هداهم الله) أ
ةرا فللي القللرآن طو منزلتهم وهذا يقع كللثي بل بع عرهم للدللة على  ؤك عذ عب  ؤر بق مع 
يشير الله إلى الشي ء القريب بصيغة البعيد؛ لعلو مرتبته كما قللال الللله

(ذلللك الكتللاب).. يقللول  ))  الم * ذلك الكتاب لريب فيه((تعالى: 
ةسنا يشير  عته، أحيا ةة ليش؟ لعلو مرتب  القريب؛إليهالكتاب قريب لكن إشار

بمريده كما في قوله تعالى: ((  عبه من  ؤر بق وهذا كتاب أنزلناه مباركل
رب لهللم (مبللارك ليللدبرواليدبروا آياته ةدا عليهم: قريلل  )) يعني ليس بعي

صداهم الله) أشار إليهم إشارة البعيد؟ آياته)، هنا يقول: (أولئك الذين ه
... :الطالب

طو مرتبتهللم، (( الشيخ بللل بع ةة إلى   ))أولئك الغغذين هغغداهم اللغغه: إشار
نن الجملة الخبرية عرفة وقد قال العلما ء: إ هذه الجملة خبرية طرفاها مع

عرفة فإسنها تفيللد الحصللر ((  أولئك الغغذين هغغداهمإذا كان طرفاها مع
ظه  يعني ل غير، وقوله: (( ))الله  )) يشللمل هدايللة الدللللةهداهم اللغغ

ؤوا به والنللاس فللي صد صت ؤه بموه ثم ا عل صن لهم الحق وع ني صب وهداية التوفيق، يعني 
ةل، وقسللم ةمللا وعم للوا عللن الهللدى عل صضلل ؤسللم  عق صثلثة أقسام:  هذا المقام 
بدوا صتلل ةمللا ولللم يه بهدوا إلللى الحللق عل ةل، وقسم  صم صع ةما و ؤل عع لق  صح بدوا إلى ال به

ةل عرفتم؟ هل يمكن أن  ةلأإليه عم قول: وقسللم اهتللدوا إلللى الحللق عم
ةم صمللل بلالحق إل بعلل نسنله ل ع صل ةملا؟ ل يمكلن لملاذا؟  ولم يهتللدوا إليلله عل



بالحق، فالقسمة رباعية القسمة رباعية لكن الطرف الرابللع منهللا غيللر
ةذا ((   )) هداية؟أولئك الذين هداهم اللهواقع طيب ممتنع، إ

... :الطالب
صمللل أيهمللاالشيخ : دللة وتوفيق، يعني وإن شئت فقللل: هدايللة علللم وع

ندللة؟ ال
ؤلمالطالب عع : ال

: العلم، والتوفيق؟الشيخ 
: العملالطالب  

 أولئك الغغذين هغغداهم اللغغه وأولئغغك هغغم((: العمل، طيب الشيخ
طو مرتبتهللم،أولوا اللباب بللل بع ةهللا ب عوي  )) (وأولئك) كللرر اسللم الشللارة تن

ا كلان )) هم أولوا اللباب (( نن السنسلان كلم ول؛ ل بب العق أي أصحا
نل صد صأ طقلله كللان  صباع الحللق فللي ح طت صص ا صق ةل، وكلما سن صل عق صم صبع كان أك ؤت صأ طق  صح لل
بعهم لدين الله ل شك؛ لسنهم هم الذين عله، فأعقل الناس أتب نلة عق عق على 

ؤفللظ الللوقت ولهللذا قللال: " ((  عح بز الفرص و صها عت ؤسن ؤزم وا صح أولئكعندهم ال
 أصحاب العقول "، طيب فإن قال قائللل: أليللس))هم أولوا اللباب 

ةل ؤقلل لي ل ع عكلل صرا ؤد عإ صذووا عقللل  ننهللم  الكفار ذوي عقللل؟ فللالجواب: بلللى لك
ننهم غيللر عإدراك لك صل  ؤق نن عندهم ع عمين؛ ل صز ؤل بم عفين  نل صك لي ولهذا كاسنوا م عد ؤش بر
.موفقين؛ لسنهم فقدوا عقل الرشد

والذين اجتنبغغوا الطغغاغوت أنطيللب فللي هللذه اليللة الكريمللة (( 
عمن الفوائديعبدوها   )) فيها 

قال الللله تعللالى فللي بيللان عقوبللة الخاسللرين الللذين خسللروا أسنفسللهم
لهم مغغن فغغوقهموأهليهم يوم القيامة قللال فللي بيللان عقللوبتهم: (( 

(( ظلل من النار ومن تحتهم ظلل
صشللاهم من فوائد هذه الية شدة العذاب على أهل النار؛ لن العللذاب يغ
ؤتلله صت صأ من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وإذا كان السنسان ل يتحمل النار إذا 
ةه ولو بعيد فكي ف إذا أتته من الوجهين الفوق والتحت .من وج
صفه نو صخلل صف ممللا  صخللا عجب على السنسللان أن ي نسنه ي صأ ومن فوائد الية الكريمة 

صق العبودية؛ لقوله:  طق صح ووف الله به عباده((الله حتى ي لخ ظي .((  ذلك 
عمن فوائد الية الكريمة أسنه ينبغي للسنسان أن يسير إلى الله عز وجللل و
ةرا هللل نر علينللا كللثي صملل عمن العللذاب وقللد  صخوف  ةب من الخوف، ال على جاسن
عسنب الخوف أو جاسنب الرجا ء؟ على ما سبق بر إلى الله جا عئ نسا بب ال طل صغ بي .
نل شي ء طل شي ء، وأن ك لب ك صر نن الله عز وجل  ومن فوائد الية الكريمة أ



عله:  رد لله؛ لقو عب ووف الله به عباده((فهو عا لخ ظي .((  ذلك 
بب التقللوى؛ لقللوله تعللالى: ((  بجللو بو عد اليللة الكريمللة  عئ عمن فوا لبغغادو مع ليا 

  .(( فاتقون
الللى )) والذين اجتنبوا الطغغاغوت أن يعبغغدوها ((ثم قال تعالى: 

آخره
عب الطاغوت عن صت صنا ء على مج نث عدها ال عمن فوائ .

نثواب العظيم وهو قوله:  نن لهم هذا ال عدها أ  لهغغم البشغغر ى((ومن فوائ
)).
لم إل باجتنللاب الطللاغوت والخلص لللله؛ عتلل عدها أن التوحيللد ل ي ومن فوائلل

ظبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا الغغ ى اللغغه لهغغملقوله: ((  لن لت اج
 .(( البشر ى
صنللاب الطللاغوت عت ؤج بفوا بهللذه الصللفة ا صص نت نن الذين ا عئد هذه الية أ ومن فوا

طيللن الللله لهم البشر ى((والسنابة إلى الله هم أهل البشرى  صب بي  )) ولللم 
رل للبشرى في الدسنيا وفي الخرة عم صت البشرى فهو شا ؤق .و
صل صعلل صمللن أشللرك بللالله مللن هللذه البشللرى؛ لسنلله ج صمان  ؤر عح عدها  ومن فوائ
صمن اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأسنابوا الى الله عل صمن؟ ايش؟  عل صرى  ؤش بب .ال

بت العبوديللة الخاصللة؛ لقللوله:  عر((ومن فوائد اليللة الكريمللة إثبللا وش لب  ف
عإلللىعباد صخللص و صأ ةة  نصلل صخا  ))، والعبوديللة الخاصللة تكللون منقسللمة إلللى 

بسللل لر بد الللله وال للهللم عبللا ةعللا ك لص فللالمؤمنون جمي صخ صأ عبلل ةة ليسللت  نصلل صخا
ملعبوديتهم أخص، طيب ((   )) هللذهسبحان الذي أسغغر ى بعبغغده لي

عمللن الخللص،  صخللص؟  صل لدنغغا إبراهيغغم((عمن الخاصة أو ا  )) واذكر عبا
 هذه من العبادة الخص
بصللون علللى اسللتماع مللا صد الله حري نن عبا ومن فوائد هذه الية الكريمة أ

الذين يستمعون القولفيه المصلحة والمنفعة؛ لقوله: ((   )).
صمللل ةتا حتى أسنهم يسللتمعون إلللى ع بعون وق طي صض نن هؤل ء ل ي صأ عدها  ومن فوائ
ببد أن يكلون قلائمين عسهم ل  علهم أسنف صم عرهم، فكي ف بع بل غي غيرهم وهو قو
.به
صفهم الللله صد الله عز وجل الذين وص نن عبا ومن فوائد هذه الية الكريمة أ
عله -يا أحمد-؟ عنه لقو صس ؤح عمن القول بأ عكر يأخذون  بذ  بما 
... :الطالب

 )) صح؟فيتبعون أحسنه: لقوله: (( الشيخ
بهم صدا نن هؤل ء القللوم هللم الللذين هلل طيب من فوائد هذه الية الكريمة: أ



نرع علللى هللذهأولئك الغغذين هغغداهم اللغغهالللله؛ لقللوله: ((  صفلل  )) ويت
عل الخيللر ؤو صقلل صماع  عت ؤسلل صص علللى ا ؤر عحلل عسللك ال القاعدة أسنك إذا رأيت مللن سنف

عنه فاعلم أن هذا من هدايللة الللله لللك؛ لسنلله قللال: ((  صس ؤح صباع أ طت أولئكوا
صة السللتماع إلللىالذين هداهم الله صهلل عسللك كرا صت مللن سنف ؤيلل صأ  )) وإذا ر

صعل الهداية في هؤل ء القوم فإذا صج نن الله  صسك؛ ل عهم سنف نت القول الحسن فا
ؤل إلى الله عز وجل عب ؤق صأ عح الخطأ  طح صص صسك  عهم سنف نت بصل لك هذا فا ؤح .لم ي
عدير الللله وأسنهللم رة بتق صع عق صل العباد وا صعا صأف نن  ومن فوائد هذه الية الكريمة أ
صخذ؟ ؤؤ بت عمن أين  للون بها  عق صت ؤس ل ي

 هداهم:الطالب
 )) ولهذا ذهللب أهللل السللنة والجماعللة إلللى أنهداهم الله: (( الشيخ

صمللن قللال: إن أفعللال العبللاد عل ةفللا  رة له، خل صد صرا بم أفعال العباد مخلوقة لله 
بس هذه المة، سنعم بجو نية م عر صد ةة له وهم الق ةة له ول مخلوق ليست مراد
عة الله عز وجل على هللؤل ء الللذين نن عم بن  عمن فوائد الية الكريمة بيا طيب 
عة الللله عليهللم فللي ننلل عم بر  عنه يعني إظهللا صس ؤح عع أ طتبا بقوا لستماع القول وا طف بو

اولئك الذين هداهم اللهقوله: ((   )).
صمد الله سبحاسنه وتعالى إذا هداك إلللى ؤح صت ةل أن  بب عق عج نسنه ي صأ ومن فوائدها 
عضي ايللش؟ أن صت ؤق ؤقل ي صع نن الهداية من الله فال صأ نسنك إذا علمت  عل هذا؛ ل مث
نن عمللن السنعللام بالكللل والشللرب؛ ل صللل غ  صره وهللذه النعمللة أب بك ؤش صده وت صم ؤح ت
ةد صح صأ لل  بك بكل ويشرب حتى البهائم، لكن الهداية ما  ؤأ حل ي الكل و الشرب ك
صظللم مللن نيللة أع عل صم صع نيللة وال عم ؤل عع بم الله على السنسان بالهدايللة ال صعا ؤسن عإ يهتدي ف
.إسنعامه عليه بالكل والشرب سنعم
عدين الللله المتبعيللن عكين بلل طسلل نن المتم ومللن فوائللد هللذه اليللة الكريمللة أ
صرف عند الناس الن أسنهللم صعا عمن المت عن القول هم أصحاب العقول،  صس ؤح صل

ةيا في المور يقولون: هذا عاقل مللا شللا ء الللله طسن أ
ص صت ييا م عك صأوا السنسان ذ إذا ر

صجر الناس والحقيقة  نسناعاقل. ولو كان من أف صقللهصأ نف صو صمللن   سنقول: العاقللل 
عمن أبلد الناس عد الناس لو كان  صل ؤب صأ عمن  الله تعالى للعلم والعمل ولو كان 
.باعتبار الذكا ء
صكا ء شللي ء نذ ؤقللل: اللل صع بزم بيللن الللذكا ء وال نسنلله ل تل ومن فوائد هللذه اليللة أ
بزم بيللن الللذكا ء وعقللل ر ء آخر، حتى فللي عقللل الدراك ل تل والعقل شي
صهللم الشللي ء ؤف صد الملحظللة ي عدي ييا شلل عك بده ذ عج صمن ت عمن الناس  نن  الدراك؛ ل
لرف أحمق صص نت ننه في ال صواب بسرعة لك صج عطي ال ؤع بي  .بسرعة و


